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  سجن روميه

  جناح األحداث

  تأهيل األحداث المخالفين للقانون

  2006تقرير عام 
  

 صب مباشرة في مصلحة البعض اآلخرمنها نتيجة لحالة طارئة والبعض :  من التطوراتا عدد2006شهد عام  

 من مبنى االحداث اذ ان الحدث االبرز كان بانتقال الصفوف التأهيلية المهنية والتعليمية الى الطابق الثاني

مكتب األمم المتحدة  من اللولب حيث كانوا متواجدين بمبادرة من االحداث حيث الغرف المحددة لكل صف بدال

  .تجهيز الطابقب  الذي قام المخدرات والجريمةب المعني
  

ل  اتصا والقاصراتيزية باجراء االحداثي موافقة النيابة العامة التم فهوما الحدث الذي نتج عن حالة طارئةأ

ي فاهلهم الموجودين الى   التحدث والقاصرات استطاع جميع االحداثوبالتالي ، خالل حرب تموزهاتفي باهلهم

 المعني لبنان او خارجه لثالث مرات على مدى ثالثة اسابيع واالطمئنان عنهم وقد مول مكتب االمم المتحدة

  . ذلك وسيلة االتصال والفاتورة الناتجة عنالجريمة والمخدراتب

، وهي مجلة تغطي جميع نشاطات االحداث والقاصرات "مشوار" من مجلة 2006لعدد االول لسنة اما تم اعداد ك

  . التعليمية والترفيهية،التأهيلية
  

  :على صعيد عمل الجمعيات االهلية الناشطة في جناح االحداث -1

 :ظلت الحركة االجتماعية تتابع برامجها التأهيلية المهنية بشكل دائم  - أ

  عة الجلديات،صنا  •

  فك وصيانة الكومبيتر، •

  رجالي تزيين   •

 تطعيم خشب، •

غايته توعية االحداث على عدة امور تصادفهم في حياتهم من خالل ،  باالضافة الى برنامج التأهيل االنساني

المخدرات، سن : محاضرات معطاة من قبل اخصائيين في كافة المجاالت وقد ناقشت هذه السنة عدة مواضيع

 ... هقة، صورة الذات،المرا

وذلك ... رافق االخصائي النفسي عدد من االحداث الذين اظهروا اضطرابات مسلكية، او حالة من االنزواء،آما

 بمتابعة االحداث الخارجين من السجن ضمن مشروع  الجمعية كما بدات.بشكل فردي وعمل ضمن المجموعة

  .والشمال، بيروت قاع اعادة االنخراط في عدد من المناطق اللبنانية كالب

وبدات تقوم ، 2006أما مؤسسة االب عفيف عسيران، فبعد ان اعادت برمجة نظام عملها في اول سنة  - ب

 فتوقفت بشكل شبه تام قه مرة اخرى في االشهر الثالث األخيرةياعادت النظر بطريقة تطب. بعملها بشكل جدي

ن يوادخال االحداث الذه يادة عدد المجموعات في برامج لزدفع مكتب التنسيق، مما عن القيام ببرامجها المعتادة
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 في الغرف فترة ا لكي ال يمكثو،مؤهالتهم المهنيةمع الذي يتناسب المشغل دون المستوى العلمي المطلوب الى 

 . دون نشاط تأهيليطويلة

محو األمية جدي في صفوف و بدأت برنامجها التربوي بشكل فعال ،2006االشهر الثالثة االولى من سنةخالل 

واالستلحاق مدرسي وركزت عملها على المتابعة النفسية للذين لديهم مشاكل في االندماج وااللتحاق في 

  .المجموعات والصفوف

وقد تابعت طوال هذه السنة برنامجها العادة انخراط االحداث في عائلتهم وضمن مجتمعهم وقد تم التنسيق بين 

 استكملت المحاميتان المكلفتان من قبل الجمعية متابعة الملفات القضائية  كما.الجمعيتين على طرق تنسيق العمل

 . فريق العمل اعضاء علىاقائمظل  التبديل غير ان .لعدد من االحداث

 الالزمة والغير متوفرة في المركز تؤمن قسم من مواد التنظيف واالدوية" كاريتاس لبنان" ال تزال   - ت

 .اس السنة لألحداثالطبي، وقد قامت بتحضير غداء عيد ر

حول  اللبنانيين والغير لبنانيينالحداث ل استمرت باعطاء حلقات التوعيةف" اطباء العالم  "ما جمعية أ  - ث

 وحتى المعاينات الطبية في اخذت على عاتقها المتابعة الصحية لهم وتأمين االدوية المطلوبةو المواضيع الصحية

 .بعض االحيان 

ويلهم الى ححداث الواصلين حديثا وتاالجتماعي لألملف الة مهمة تعبئة سيق هذه السنناستلم مكتب الت  - ج

 . المهنية والتعليميةمؤهالتهممع الصف الذي يتناسب 
 

  :على الصعيد القانوني-2

اعمال : منها هذه السنة فالجدير ذكره ان عدد توقيف االحداث في سجن روميه تأثر بشكل اساسي بعدة عوامل 

خالل حرب اما .  حدثا لمشاركتهم باعمال الشغب36 ادت الى توقيف التير شباط الشغب التي حصلت في شه

 32شهر كانون االول اذ بلغت التوقيفات ادناها ي  الحال فكما هيبشكل ملحوظ تموز، انخفض عدد التوقيفات 

  .حدثا
 

. 422يجابية للقانون  االنعكاسات االمقارنة مع السنين الماضية وذلك بسبب  ةنخفضم التوقيفات مدة نالحظ انو

 ليصل الى  تدريجيا، انخفض هذا المعدل2000سنة   يصل الى ثالثة اشهر ونصف معدل التوقيفاتفعندما كان

، 2006سنة اما   ،2005عام  ) يوما54اي بمعدل ( شهر و نصف والى 2003/2004سنة  شهرين ونصف

كملوا دوراتهم المهنية والتربوية ستالذين لم ي العدد الكبير لألحداث يعلل مما  كمعدل وسطي، يوما30الى وصل 

 .بسبب تخلية سبيلهم
  

 جميع االنجازات التي تمت في جناح األحداث ومركز صورة مفصلة عنعلى نا هذه السنة تقريريحوي 

وسوف نقدمها مرفقة باألرقام والبرامج بهدف وضع اقتراحات مالئمة مع واقع االحداث المبادرة للقاصرات 

   . ما يتوافق مع مصلحة الحدث الفضلى والتي هي من اولويات المديرية العامة لقوى االمن الداخليالميداني ب
  

  الرائد جوزف نداف            روز ماري طنوس

  آمر سجن األحداث           منسقة جناح األحداث
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   في جناح األحداث في سجن رومية المركزي2006المستجدات لسنة 
  

 في جناح األحداث في سجن األحداث المخالفين للقوانين الجزائية من العمل مع يالهدف األساسإن 

 اعطاء غية ب وترفيهيةتثقيفية، مهنية، تعلمية :  على كافة الصعد لهمن برامج تأهيليةيمتأ وهروميه المركزي 

وضع مشروع حياة مع الحدث المخالف للقانون وتسهيل عملية و فرصة ثانية للحدث باكتساب مهارات جديدة

  .اطه في عائلته ومجتمعهانخر

  

صب في صالح الحدث لذا فالتعاون ت البرامج التأهيلية في جناح األحداث في  المتبعة العملنامةزران 

  .  مكتب تنسيق والجمعيات االهلية العاملة في جناح األحداثكمستمر بين ادارة السجن 

  

 المعنىمن قبل مكتب االمم المتحدة حداث فقد خضعوا لدورات مكثفة الاما فيما خص االساتذة في جناح ا

: طرق التدخل مع الحدث خالل الحياة اليومية: حول عدة مواضيعمن اخصائيين متمرسين مة يالمخدرات والجرب

  ....طريقة االستماع واالستيعاب والتواصل والتوعية، باالضافة الى االمراض المتناقلة كالسيدا،

  

  : كالتالي األحداث في جناح2006لت خالل عام التي حصوسنفصل فيما يلي جميع النشاطات 

اتصال جميع االحداث بأهلهم خالل العدوان االسرائيلي على لبنان وذلك بعد موافقة النيابة  -1

العامة التميزية وبحضور عناصر من قوى االمن الداخلي بعد ان يتم اعداد لوائح بجميع 

لية لمدة ثالثة اسابيع متتالية وقد وقد تمت هذه العم. اسماء وارقام هواتف اولياء االحداث

 .  حدثا بشكل دوري باهلهم اواقاربهم82اتصل 

 103 اي بزيادة عن العام الماضي 2006 حدثا خالل عام 639لقد استقبل جناح األحداث  -2

التوقيفات بشكل عدد ع االسنة ارتف فقد شهدت هذه. )1 المجسم رقم  (%19حدثا وما نسبته 

 :  نظرا لعدة عواململحوظ

  .اعمال شغب في منطقة االشرفيةللمشاركة باحداث  حدثا خالل شهر شباط 36  اوقف -

القت حرب تموز بظاللها ايضا على انخفاض عدد التوقيفات خالل شهري تموز وآب  -

 وتشرين  لكنها عادت لترتفع بسبب سرقات المنازل والبنزين خالل شهري ايلول2006

 .االول

(    .يفات االحداث خالل شهر كانون االول لكافة المحافظاتكما نالحظ انخفاض بعدد توق

    )2المجسم رقم 

  

  

  



   الموقوفين خالل األعوام الستة الماضيةاألحداث عدد ) 1مجسم رقم  (
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فبحسب ما ذكرنا آنفا، ارتفع عدد الدخول في شهر  .والمجسم الثاني يظهر عدد الدخول شهريا الى جناح االحداث

 ليصل الى ادنى مستوى خالل شهري تموز وآب فيعود ويرتفع خالل شهري ايلول 89  الى2006شباط 

  .2006وتشرين االول 

  

  2006 لسنة جدول دخول االحداث شهريا )2المجسم رقم (

46

88

48 49 51
60

41 39
45

50

36 32

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

آانون ثاني شباط اذار نيسان ايار حزيران تموز اب ايلول تشرين اول تشرين ثاني آانون اول
  

  

   عمر االحداث-2  

 سنة عمالً بقانون 15 فيوضح نسبة العمر التي انخفضت بشكل ملحوظ للشريحة دون الثالثأما المجسم 

 وواحدا من مواليد 1995اذ اننا استقبلنا في جناح االحداث حدثا واحدا من مواليد عام  422رقم األحداث حماية 

 من %20والمجموع يشكل نسبة  1992  حدثا من مواليد العام 38 و1993 حدثا من مواليد العام 11 و 1994

االصالح في الفنار   الى مركزمنهم قسم حولوقد   الذين دخلوا الى جناح االحداث السنة الماضيةعدد االحداث

اما القسم االخر فقد ظل في جناح االحداث نظرا  جناح االحداث كتدبير مؤقت -النهم وصلوا الى سجن روميه

  .للعدم قدرة معهد االصالح على استقبالهم والظروف المادية الصعبة التي يمرون بها
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  2006 خالل عام ح األحداثجناالذين تواجدوا في عمر األحداث   )3المجسم رقم (

  

  عدد االحداث  عمر االحداث
1995  1  
1994  1  
1993  11  
1992  38  
1991  76  
1990  136  
1989  246  
1988  126  
1987  2  

  

 سنة يشكلون 15 الى 12 كالتالي من 4 عمر االحداث المتواجدين في الجناح هو كما يظهر في المجسم رقم ان

يبقون في الجناح اذ وصلوا الى جناح االحداث لفترة وجيزة ويتم االتصال وهي نسبة ضئيلة النهم ال % 20

  .بمعهد االصالح فور استقبالهم في السجن ليصار الى طلبهم

 وما سنة 21-19 العمرية اما الفئة. %79ته باي ما نس  سنة18 و16النسبة االكبر هي للفئة العمرية ما بين 

 ما زالوا موقوفين او  من عمرهم وقد تم استقبالهم في الجناحثامنة عشرة، فهي لالحداث الذين اتموا ال%1نسبتها 

في  الهمبويتمتعون بسلوك جيد وما زالوا يتابعون دورات مهنية، فقد اتاح لنا القانون امكانية استقمحكومين 

   . على ان ينقلوا الحقا الى مبنى الراشدينالجناح لحين بلوغهم سن الحادية والعشرين

  

  بحسب العمرمعدل تواجد االحداث في الجناح ) 4 رقم المجسم(  

1%

20%

79%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

من 19 الى 21 عاممن 16 الى 18 عاممن 12 الى 15 عام
  

 
   

 يوما في 61 يوما بعدما بلغت 30اما فترة التوقيف االحتياطي فما زالت تنخفض تدريجيا لتصل الى  -3

فترة مكوث الحدث في جناح االحداث منذ لحظة   5المجسم رقم يوضح  2003 يوما عام 58 و2004عام 

  .توقيفه الى لحظة خروجه

  



  فترة مكوث الحدث في جناح االحداث بااليام) 5المجسم رقم (
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  الجنسيةعدد االيام

 تركي139

 روندا66

 سوري30

 عراقي80

 فلسطيني30

 قيد الدرس30

 لبناني28

 مصري65

 مكتوم القيد16

 نوري24
 ت لكل الجنسيايوما 30بين تاريخ الدخول و الخروج هو المعدل العام لاليام 
 2006الداخلين في العام 

  
 

  :توزيع األحداث حسب المحافظات -4

  

من مجموع  % 32 بلغت ، نالحظ ان محافظة الشمال احتلت هذه السنة النسبة االكبر اذ6المجسم بحسب 

 مقارنة مع السنة  بانخفاض مستمر ما زالعدد التوقيفات في محافظتي جبل لبنان وبيروتغير ان  التوقيفات

بالرغم من انها  % 8اي بانخفاض معدل التوقيفات الى  % 20محافظة جبل لبنان  في غ بل اذ%) 28( الماضية 

والجنوب بنسبة % 11ومن ثم البقاع لتصل الى  % 13اكبر المحافظات من الناحية الجغرافية، تليها بيروت 

10.%  

  التي بلغت نسبتها2005قارنة مع العام م% 7حظنا ارتفاع نسبة التوقيفات لدى المحاكم العسكرية الى الغير اننا 

  .2006نظرا لعدد التوقيفات خالل اعمال الشغب في شهر شباط % 2.8
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ا نسبة ما االصغر جغرافيا وال توجد فيهم كونه% 4  وبعلبك% 3 اما النسب االقل فنجدها في محافظتي النبطية

   .مرتفعة من الجرائم فيما خص االحداث

  

  ل األحداث حسب المحافظاتنسبة دخو) 6المجسم رقم (

  

نسبة دخول االحداث حسب المحافظات  
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  توزيع األحداث حسب الجنسية -5
  

  يليهم السوريون 2006سجن رومية لسنة  الذين دخلوا الى حداث االمجموع  من %66 يشكل اللبنانيون نسبة

ويليهم الفلسطينيون، كما استقبلنا احداثا .  بانخفاض مستمر مقارنة مع السنتين الماضيتينهمالذين ما زال عدد

دخول لبنان "بسبب  وصلوا الى جناح االحداث  الن معظمهممصري، عراقي، سوداني:  الجنسيات المختلفةذوي

  ".بطريقة غير مشروعة او خلسة

:  ونقصد ايضا بالمختلف"مختلف"كما الحظنا انخفاضا بنسبة االحداث المكتومي القيد والذين لحظناهم بالمجسم بال

  .روندي، تركي، نوري

  

  

  

  
  

.     
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  دخول االحداث بحسب الجنسية  نسبة)7سم رقم المج(
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  توزيع األحداث حسب المستوى العلمي -6

فقد لحظنا انخفاضا واضحا وملموسا بعدد االحداث الذين تتعدد المستويات العلمية لالحداث الذين يدخلون السجن، 

ره ارتفاع عدد االحداث الذين ومن الجدير ذك.  حدثا63ال يعرفون القراءة والكتابة بتاتا اذ لم يتعدى عددهم 

  . حدثا47، ثانوي ومهني الى )أولىسنة  (يتابعون دراستهم ما بين جامعي

 اذ انهم انصرفوا الى مجال نسبة االكبر تبقى لالحداث ذوي المستوى العلمي المتوسط يليه االبتدائيالغير ان 

وضع عائلة الحدث االقتصادي واالجتماعي  ويعود ذلك التسرب المدرسي الى .العمل باكرا ولكسب المال السريع

   . والبيئة التي يعيش فيها

 لم من السجن قبل ان تعبأ ملفاتهم اذ انهم كما اننا لم نستطع ان نحدد المستوى العلمي لالحداث الذين خرجوا

  .سبيلهم بسرعة  ساعة بسبب تخلية48يمكثوا في الجناح اكثر من

  

  لمستوى العلميتوزيع األحداث حسب ا )8المجسم رقم (
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 نسبة التكرار -6

  

 ةالسن عدد الدخول لهذه مقارنة معنسبة ضئيلة وهذه  % 14 منخفضة  فهي لم تتعد التكرارما تزال نسبة 

  .ير البديلة الغير المانعة للحريةوذلك يعود الى اعتماد التداب
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 نسبة التكرار) 9المجسم رقم (

تكرار 
14%

مرة واحدة 
86%

 
  

  

 توزيع نسبة االحداث حسب الجرم -7

  

 وهي نسبة مرتفعة عن السنين حدثا 309اذ اوقف رم السرقة يحتل المرتبة االولى لجرائم االحداث ما زال ج

 هذا وقد ارتفعت نسبة التوقيفات الماضية وقد ارتفعت نسبة سرقة البنزين والمنازل بعيد انتهاء حرب تموز

 مقارنة مع عن بسكين ممنوعة والطعت نسبة جرائم القتل ومحاولة القتلف وارت. لالعمال الشغب في شهر شباط

  . وذلك بشكل ملحوظ في محافظة الشمالالماضيالعام 

او احكام غيابية لتوقيفات سابقة وعدم حضور ...تنفيذ احكام كالغرامات مثال للتبسيط،: نلحظ بالمختلف ما يلي

القاصر عن التزام القاصر بالمواعيد المحددة للجلسات او استبدال تدبير عمل للمنفعة العامة بالسجن لتخلف 

 منتصف المتحانمواعيد النشاط، او جرم تخريب كافتعال حريق بمكتب مديرالمدرسة بعد سرقة المسابقات 

، إرهابيةتهريب مازوت بطريقة غير شرعية او االنتساب لمنظمة  ، او حيازة سكين ممنوعة او اسلحة  اوالسنة

  . ولجرم سرقة راس غنمتشردوقد لحظنا توقيف احداث لجرم  .....صدم وتسبب بوفاة،

 693العدد المرتفع لمذكرات التوقيف  من االحداث ارتكبوا اكثر من جرم مما يبرر ا ان عدداإلشارةتجدر 

    . حدثا.639بالنسبة لعدد االحداث الذين اوقفوا اي 

  

  الجرمالذين ارتكبوا االحداث عدد   )10جدول رقم (

 9

 عدد االحداث  نوع الجرم
 309 سرقات
 49 خلسة

 48 ضرب و ايذاء
 44 شغب

 23 محاولة قتل



 24 مخدرات
 13 طعن

 15 منافية للحشمة
 11 اطالق نار

 12 قتل
 145  مختلف

 693  المجموع
  

  نسبة االحداث حسب الجرم توزيع 11مجسم رقم 
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  توزيع األحداث حسب كيفية الخروج -8
  

  :  االحداث من السجن ويعود ذلك الى عدة عوامل منهاما تزال نسبة تخلية سبيل االحداث الوسيلة االكبر لخروج

 مما يستدعي اخالء سبيل طول فترة المحاكمةت وبالتالي ، اشتراك القاصر مع راشدين حين ارتكب الجرم-

  .االحداث القاصر قبل وصول ملفه الى محكمة

ا يقتضيه القانون في هذا يراعي القاضي وضع القاصر مع مراعاة مف، القاصر ما زال طالبا ويتابع دراسته  -

  .الخصوص

  . لدى التحقيق مع هؤالء تعدد الشركاء في الجرم واقحام اشخاص لم يفتعلوا الجرم-

  . تعهد االهل الوالدهم عند القضاة باالهتمام بهم ومراقبتهم-
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  توزيع األحداث حسب كيفية الخروج) 12مجسم رقم (
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% 50 مع ارتفاع بنسبة حدثا 60 حويالت الى اصالحية الفنار لتصل الى شهدنا ارتفاع نسبة الت2006خالل العام 

 من االحداث ا كبيرا حدثا فقط وذلك لعدم قدرة االصالحية على استيعاب عدد30عن العام الماضي والتي بلغت 

  . سنة15السباب مادية وكذلك انخفاض في نسبة التوقيفات لالحداث ما دون  

وال يتمتعوا بسلوك حسن، فنقلوا  نى الراشدين كونهم اتموا الثامنة عشرة من عمرهم حدثا الى مب12لقد تم ارسال 

  .بشأن تأديبي كزنهم بدأوا يشكلون خطراً على باقي األحداث بسبب سوء سلوكهم

  .وقد طلب اثنان منهم أن ينقلوا الى مبنى الراشدين لوجود أحد أقاربهم أو أولياء أمرهم

 11
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  قوانين الجزائيةتأهيل األحداث المخالفين لل

   سجن روميه–جناح األحداث 
  

  :استقبال االحداث الواصلين حديثا الى جناح االحداث -1

وتوعيتهم على حقوقهم وواجباتهم   الملفاتاالحداث وتعبئةهؤالء لقد استلم مكتب التنسيق هذه السنة مهمة استقبال 

امل االجتماعي المسؤول لالحداث الواصلين الذي يتم قراءته وتفسيره من قبل الع" كتيب االستقبال"من خالل 

  .حديثا الى جناح االحداث

بالرغم  % 10.19الى % 13.30ونالحظ انخفاض بنسبة االحداث الذين خرجوا من السجن دون تعبئة الملف من 

  .2006من ارتفاع عدد االحداث الذين دخلوا الى جناح االحداث سنة 

    

  سبةالن  العدد  2006 لسنة الملف االجتماعي

  %75.86  484  مكتب التنسيق

  %1.72  11  مؤسسة االب عفيف عسيران

  %13.94  89  ملف سابق: تكرار

  %10.18  65  *دون ملف 

  %100  638  المجموع

  

  النسبة  العدد  2005 لسنة الملف االجتماعي

  26.52  357  مؤسسة االب عسيران

  17.16  98  مكتب التنسيق

  7  40  ملف سابق: تكرار

  13.30  76  *دون ملف 

  %100  571  المجموع

  

  

  : الدار-2

تساهم  الصغيرة  وتشير الى ان هذه المساحة جدا هي نسبة جيدة2006 مواجهة  سنة 2579لقد استقبل الدار 

لدار وهو المكان المخصص وللتذكير فا .توطيد العالقات االسرية والتحضير العادة االندماج االجتماعيعلى 

  . حواجز فاصلةلمواجهة االحداث لذويهم دون
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  :المصانع والصفوف التأهيلية -3

  من ممارستها لدى خروجهساعد الحدث لتعلم مهنة تمكنهت وف هي عبارة عن صفالمصانع والصفوف التأهيلية

  .تفادي تكرار الجرم ل  تقيه اللجوء الى السرقة للعيش وهي وسيلة،من السجن

المهنة من قبل الجمعية  على شهادة تثبت متابعته للصف اومن يستكمل الدورة المهنية او التعليمية يحصل ان 

  .مكان اعطاء هذه االفادة  دون ذكرالمسؤولة عن النشاط

الوطني للتدريب المهني  المركزمصانع الميكانيك تخوله الحصول على شهادة رسمية من الحدث الحد ان انتساب 

  .خارج اطر السجنتمكنه من ابرازها لدى التقدم بطلب العمل في وزارة العمل 

 لكنهم لم يتابعوا عن عدد االحداث الذين طلبوا االنتساب الى المصانع ان هذا الجدول يعطي فكرة واضحة  

  .االفادة حصلوا على الشهادة اود االحداث الذين تابعوا الدورة ووعن عدالدورة بسبب اخالء سبيلهم، 

     

عدد االحداث الذين حولوا   الصف

  الى الدورات

الحداث الذين تابعوا ا عدد

  الدورة

 عدد االحداث المتخرجين

  10  42  52  كومبيوتر

  18  29  61  جلد

  6  20  55  خشب

  21  46  54  حالقة

  25  56  39  ميكانيك سيارات

  8  30  34  كهرباء سيارات

  14  35  35  حدادة وبويا سيارات

  10  16  38  محوامية

  8  11  39  تدعيم مدرسي

  1  مالحظة  17  48  زراعة

  2مالحظة   20  37  موسيقى

  

العمل اليدوي االشتراك بو  ان دورة تعليم الزراعة هي دورة تعتمد بشكل اساسي على المراقبة:1مالحظة 

شهرا واحدا في البستان لكي يتعلم جميع على الحضور لمدة اقلها الحدث ان يثابر  المهم  منواالهتمام المباشر لذا

 مما يساعده د االجمالي الذي يتابع صف الزراعة ال يتعدى السبع احداث فقطان العد. لالزمة للزراعةاالساليب ا

   . على التحرك والعمل بحرية

  

تنمية حواسه  ويقوم به الحدث كنشاط اضافي ترفيهي يساعده على اختياري، هو صفهذا الان  :2مالحظة 

  .تهم عن حجز حريالموسيقية وعلى التغلب على الضغوطات والعوامل النفسية الخانقة التي تنج
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باالضافة الى . كما تجدر االشارة انه الى جانب هذه المصانع والصفوف ، هناك متابعة فردية مستمرة لكل حدث 

  .والقضائيةالمتابعة النفسية 

  
   التقييم الشهري لكل حدث-4

 المصانع  وفي وهو عبارة عن استمارة تحوي عدة نقاط وتشير الى تقييم عمل الحدث في الصفوف التعليمية

  . تواجده في الجناح التعليمية واالنتاجية، مما يساعدنا على تقييم تطور الحدث طوال فترة
  
  2006عدد التقارير المرسلة الى المحاكم خالل عام  -5

تكمن اهمية ارسال التقارير االجتماعية الى محكمة االحداث لما تحويه من تقييم لسلوك الحدث خالل تواجده في 

وقد فعلنا استمارة التقييم الشهري لكل حدث .  تقريرا اجتماعيا خالل هذه السنة78اث وقد تم ارسال جناح االحد

لين عنه باالضافة  الى وتعاطيه مع اصدقائه والمسؤ مما يعطينا فكرة واضحة عن نوعية عمله ، كيفية

  .حات لتحسين ادائهااالقتر

  

  المحكمة المرسل اليها  عدد التقارير المرسلة
  نح احداث جبل لبنانج  16
  جنايات احداث جبل لبنان  12
  جنح احداث بيروت  2
  جنايات احداث بيروت  10
  جنح احداث صيدا  3
  جنايات احداث صيدا  4
  جنح احداث النبطية  1
  جنايات احداث النبطية  1
  جنح احداث الشمال  11
  جنايات احداث الشمال  10
  جنح احداث زحلة  2
  جنايات احداث زحلة  6
  المجموع  78

  

النزيل  الراشدين الذين تصدر بحقهم احكام تابعة لجرم ارتكبه  تقاريرال يشمل تقريرا 78 ان العدد :مالحظة

حيث   في السجن هؤالءسلوكاليهم عن عندما كان قاصرا، فقضاة االحداث يوكلون الينا مهمة ارسال تقارير 

  .ني في مبنى الراشدنوتواجدي
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  : لملفات االحداثالمتابعة القضائية -6

  : ان المعلوماتية المركزية والملف القضائي هما اساس المتابعة القضائية التي تتم على الشكل التالي

يسمح ) بالتعاون مع مصلحة االحداث في وزارة العدل( اعتماد ملف قضائي واجتماعي خاص باالحداث •

ر االجتماعي الذي يتضمن وضع الحدث الشخصي للسلطات القضائية باتخاذ التدابير المناسبة من خالل التقري

وتطوير سلوكه ومدى اندماجه في البرامج التأهيلية والذي يقدم الى المحكمة قبل صدور الحكم او عند طلب 

   . لمختلف محاكم االحداث2006 تقريرا اجتماعيا سنة 78ومن الجدير بالذكر انه تم ارسال . استبدال العقوبات

د في جميع المحافظات شهريا بلوائح اسمية عن االحداث الموقوفين الذين لم ينظر بعد في  افادة مكاتب االتحا•

  .اوضاعهم لكي يتسنى لهم تفعيل ملفاتهم، االمر الذي يساعد على االستعجال في تنقل الملف وحضور الجلسات

كما ان . اءات الالزمة تزويد اقالم المحاكم دوريا عن االحداث الذين لديهم اكثر من دعوى بغية اخذ االجر•

التنسيق مع االقالم في كافة المحافظات اعطى ثماره لناحية التسريع في االجراءات القضائية ولناحية العمل على 

  .ادغام العقوبات في حال تعدد الدعاوى

 تأمين تكاليف الرسوم القضائية في اطار صندوق الحدث الخاص في سجن روميه لالحداث وغايته االساسية •

 رعاية الحدث العاجز ماديا عن تغطية نفقات المحاكمة تتولى جمعية الحركة االجتماعية مسؤولية امانة السر، هي

وذلك باشراف آمر السجن ومكتب التنسيق والجمعيات االهلية وتتم المساهمة فيه عبر جمعية الحركة االجتماعية 

  .واالب عفيف عسيران

  

  ل ل القيمة  الداخل

 493000  2005رصيد عام 

 1000000 مساهمة مؤسسة األب عسيران 

  -  مساهمة الحركة االجتماعية 

  1493000  المجموع

  1200000  الخارج

  293000  2006رصيد عام 

  
  التوصيات

  . تقصير مدة الدورات لصفي محو االمية والتدعيم المدرسي-

  . التدعيم المدرسي  تفعيل دليل محو االمية الذي اعدته االمم المتحدة لصفوف محو االمية و-

عبر المشروع الجديد لمكتب االمم المتحدة "  quarks" تدعيم صفوف الميكانيك والحدادة والبويا وانشاء دورات -

  . السويسرية"دروسوس" المعني بالمخدرات والجريمة  وجمعية
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 تأهيل الفتيات المخالفات للقانون
  2006تقرير عام 

  

ه هدفول من نوعه في الشرق االوسط لتأهيل القاصرات المخالفات للقانون، المركز اال هو" المبادرة"ان مركز 

 فصل ما بين القاصرات الموقوفات وبين النساء الراشدات الموجودات في السجوني إنشاء مركز االساسي

  .لية وتربوية لهني، إضافة الى جعل الفترة التي يقضينها في المركز  ذات فائدة تأهاالخرى
  

فقد فعلنا صف صناعة : المركز تطورا ملموسا من ناحية تطوير البرامج التأهيلية والتعليميةلقد شهد هذا 

وال . الحلويات واستطعنا صنع وبيع المنتجات واالستفادة من المردود المالي لشراء الحاجيات الالزمة للفتيات

باالضافة الى صف . الالفندرننسى االشغال اليدوية كصناعة االساور من خرز او التطريز على اكياس مملؤة ب

  .محو االمية وصف اللغة الفرنسية وصف المعلوماتية وحلقات التوعية والحوار التثقيفي

زية باجراء القاصرات ينتج عن حالة طارئة فهو موافقة النيابة العامة التميال ننسى ايضا الحدث االهم الذي 

لقاصرات التحدث الى اهلهم الموجودين هنا في لبنان ات اتصال هاتفي باهلهم خالل حرب تموز وبالتالي استطاع

الجريمة ب المعني او خارجه لثالث مرات على مدى ثالثة اسابيع واالطمئنان عنهم وقد مول مكتب االمم المتحدة

  . ذلكوالمخدرات وسيلة االتصال والفاتورة الناتجة عن
  

 مجلة تغطي جميع نشاطات االحداث ، وهي"مشوار" من مجلة 2006كما تم االعداد للعدد االول لسنة 

  .والقاصرات التأهيلية والتعليمية والترفيهية
    

مع العلم ان هذا .  سنة17 سنة إلى 13موقوفات ومحكومات من عمر  قاصرة هذه السنة بين 18 ستقبل المركزا

 يبدأ بالنظام :نظام متدرج يتطور مع تطور القاصرة  ويحوي  فتاة30جهز بطريقة تسمح له بإستقبال المركز م

  .مفتوح نسبياًلية داخل المركز إلى النظام اليالمغلق الذي يحصر البرامج التأه

فقد بلغت نسبة .  مكان مخصص لمواجهة القاصرات لذويهم ايام االثنين، الثالثاء، االربعاء والجمعه:الدار

  . قاصرة واجهت اهلها11لهذا العام اي ان  % 73.33المواجهات 

   

  :رات خصائص القاص
  

  . تقريبا فتاة تراوحت مدة توقيفهن بين يوم واحد وسنة 18استقبل المركز هذه السنة  

 قد تعرضن الى تعنيف نفسي وجسدي والى اهمال  يأتين من مجتمعات فقيرةاستقبلنهنإن غالبية الفتيات اللواتي 

بب في ذلك يعود الى الوضع وان الس، فاضح من قبل العائلة مما يدفعهم الى ارتكاب افعال مخلة بالقانون

التحرش او اإلعتداء واالجتماعي للعائلة وللبيئة التي تفتقد الى القيم والمبادئ مما ال يحمي الفتاة من قتصادي اال

  . من العائلة الصغيرة او الكبيرة او من الغرباءتعانيهالجنسي الذي 



  

   .2006 عمل الذي قمنا به في المركز خالل سنة سوف نظهر لكم من خالل هذا التقرير الانطالقاً من هذا الواقع

  

  :يقسم هذا التقرير في مضمونه الى ثالثة اقسام

  عرض مجسمات لخصائص الفتيات -أ

 طات وتقييمهاا عرض النش-ب    

  .اقتراحات مستقبلية -ج
 

  عرض مجسمات لخصائص الفتيات -أ

  

  : االستقبال-1

 13صرة من مختلف المحافظات وقد تراوحت اعمارهم بين  قا18 : 2006عام " مركز المبادرة"لقد استقبل 

اي بارتفاع العدد بقاصرة واحدة مقارنة مع السنة الماضية بحسب . 2سنة بحسب المجسم رقم  17سنة إلى 

  .1المجسم رقم 

  

  . الماضيةثالثة خالل األعوام الات الموقوفلقاصراتعدد ا) 1مجسم رقم(
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  ت حسب الفئة العمريةتوزيع نسبة الفتيا :  2مجسم رقم

  

 العمر  العدد تاريخ الوالدة
   سنة18 3 1988
  سنة17 5 1989
  سنة16 5 1990
  سنة15 2 1991
   سنة14 2  1992
  ةن س13 1  1993
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موظفة في محل لبيع االلبسة، عاملة في مطعم، : عظمهم عملن في عدة مجاالت، م3وبحسب المجسم رقم 

اثتنان في المدرسة : ل المركز اربع قاصرات ما زلن يتابعن دراستهن كما استقب... مستخدمة في منزل 

  .ان في معهد فني تقني باالضافة الى اثنتين ال تمارسا اي نشاط نسبة لصغر سنهمتواثن

:توزيع نسبة الفتيات حسب المهنة 3المجسم رقم   
  

 العددالمهنة

 4 طالبة

 2عاطلة عن العمل

 10 عاملة

  2  تزيين نسائي

  

  :التوزيع حسب الجنسية -2

 وذلك لعدة  لبنانمقيمات في لبنانيات، حتى اللواتي هن من غير جنسية فهن القاصرات هنإن النسبة األكبر من 

  :اسباب اما

  . جاءت من سوريا لتعيش مع زوجها في لبنان-

  . جاءت الى لبنان للعمل في منزل مستخدميها غير انهم لم يعلموا انها قاصر-

  .بنان مع ذويها منذ فترة لتوفر فرص عمل لوالديها تعيش في ل-

  . هربت من سوريا لتعرضها العتداء جنسي وتعيش عند جدتها-

  

  : توزيع نسبة الفتيات حسب الجنسية 4 المجسم رقم * 

  

 العدد الجنسية

 3 سورية

 10 لبنانية

 2 مصرية

 2 فلسطينية

  1  فيلبينية

  

  العلميتوزيع نسبة الفتيات حسب المستوى  -3

اذ ان معظمهم دخل الى المدرسة واستكملن دراستهن لكن اتضح ان اغلبية % 77.77تبلغ نسبة المتعلمات 

  .الفتيات ال يستطعن القراءة والكتابة بشكل جيد، من هنا جاءت اهمية دورات محو االمية والتدعيم المدرسي
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   توزيع نسبة الفتيات حسب المستوى العلمي 5المجسم رقم *

  

  العدد توى العلميالمس

  4  ابتدائي

  4  امية

  7  متوسط

  1  ثانوي

  2  مهني

  

  توزيع نسبة الفتيات حسب الجرم -4

وذلك نظرا للوضع االقتصادي  % 44.44 تبقى النسبة االعلى في انواع الجرائم لدى الفتيات هي الدعارة اذ تبلغ

  .واالجتماعي الذي تعانيه الفتاة والذي يدفعها لسلوك هذه الطريق

مقارنة مع السنة الماضية التي بلغت % 22.22ثم يليه، جرم االتجار بالمخدرات، اذ ارتفعت نسبة التوقيفات الى 

  . ونحن لم نلحظ اي توقيف لجرم السرقة وانما الحظنا توقيف لجرم تطريح ولجرم التزوير%. 6.66

كتدبير حماية لتفادي وقوعهن " بادرةالم"وشهدنا ايضا اتخاذ قرارا في محكمة االحداث بوضع فتاتان في مركز 

في الخطأ، غير ان هاتان القاصرات شعرن بالضيق الشديد اذ يطبق عليهن جميع القوانين المعمول بها في 

المركز، وهذا يعتبر اجحافا بحقهن، فمن االفضل ان يتواجدن في مركز ذات نظام نصف مغلق يساعدهن على 

  . العودة الى المجتمع بشكل تدريجي

  

  توزيع نسبة الفتيات حسب الجرم 6لمجسم رقم ا

 النسبة العدد الجرم

 %11.11 2 تزوير

 %11.11 2 حماية

 %44.44 8 دعارة

 %5.55 1 تطريح

  %5.55  1  خلسة

  %22.22  4  مخدرات

  

  

  

  



  توزيع نسبة الفتيات حسب المحافظات -5

 تعاطي مخدرات، حماية وخلسة وذلك نظرا دعارة،: احتلت محافظة جبل لبنان المركز االول من نسبة التوقيفات

لكبر المحافظة جغرافيا تلتها محافظة الشمال لكثرة المشاكل الموجودة فيها، ثم البقاع حيث شهدنا نسبة توقيف 

  .لجرم االتجار بالمخدرات وكذلك الحال بالنسبة لمحافظة النبطية من ناحية نوع الجرم

  

  لمحافظات توزيع نسبة الفتيات حسب ا7المجسم رقم 

  النسبة  العدد المحكمة

 %6 1 بيروت

 %39 7 جبل لبنان

 %6 1 جنوب

 %22 4 شمال

  %17  3  بقاع

  %11  2  نبطية

  

  

  توزيع نسبة الفتيات حسب المحافظات 8المجسم رقم 

نسبة دخول القاصرات حسب المحافظات 
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  :التكرار -6

 ساعة 48ا لمدة  لقد شهدنا عودة قاصرة واحدة بموجب ملف حماية، وكانت القاصرة قد اوقفت في المركز سابق

ثم اعادت المحكمة توقيفها الن سلوكها بدأ باالنحراف ولتعرضها لتحرش جنسي من قبل . لحين عقد قرانها

  .عائلتها

    

  التكرار : 9المجسم رقم

تكرار
1

6%

مرة واحدة
17

94%

تكرار
مرة واحدة
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انتهاء حكماخالء سبيل

  
  
  

   توزيع القاصرات حسب كيفية الخروج-: 10المجسم رقم 
  

  :وذلك لعدة اسبابكما هو الحال  مع االحداث اخالء سبيلها  اذ تبقى الوسيلة الوحيدة للخروج من المركز هو

  .ولدأو متأهلة ولديها زوج :  تعاطف القاضي مع وضع القاصرة-

  . بمتابعة ابنتهماألهلتعهد  -

  . ارتكاب الجرم مع راشدين مما يزيد من طول فترة المحاكمة-

  

 :عرض النشاطات وتقييمها -1

. ة تقوم بها مرشدة اجتماعية في مركز مبادرة بشكل اسبوعي المتابعة الفردية والعائلية والقضائية والطبي-

وهذه المتابعة ساهمت في االسراع في اتخاذ التدابير البديلة للسجن وايجاد وسائل لتوطيد العالقات بين 

  . التي سوف تستقبلهاةوالمؤسسالقاصرة  القاصرة والمحكمة، بين القاصرة وعائلتها، بين

 21
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شاطات التثقيفية والترفيهية والتأهيلية فتقوم بها منشطة اجتماعية تشرف بشكل دقيق  اما المتابعة اليومية للن-

 .  على اتباع برنامج متكامل للنشاطات وعلى تقييم تطور الفتيات في هذه النشاطات

وجميعها موجودة ضمن " المبادرة" تنوعت البرامج التثقيفية والترفيهية والتأهيلية هذه السنة في مركز -

  : اسبوعي وتشمل جميع الفتيات دون استثناءبرنامج

  

  :البرامج التأهيلية
لتأهيل " الليسه الفرنسي"، بحيث اننا حصلنا على هبة من مدرسة صف صناعة الحلويات تفعيل همهاأف -أ

  .فبدأت الفتيات بصنع الحلويات لبيعها في المناسبات االجتماعية. المصنع بكافة التجهيزات

  .لتصريف المنتجات هذه السنةوسنحاول ان نخلق سوق 

، وقد استطعنا ان ننجز عدد من األساور وتوابعه الخرزلتجهيز صف صناعة  حصلنا على تمويل كما -ب

   .حسب الطلبأو بيعها في المعارض ل

اذ اضطروا . ، وهذا النشاط ساهم كثيرا في مساعدة الفتيات على المثابرةاللفندر صف صناعة اكياس -ث

أمن للفتيات مدخول در وتنقيته ليوضع الحقا في اكياس تحمل عليها زخرفة من الخرز الذي الى تجفيف اللفن

  .مادي ولو ضئيل

 التي تضم مناقشة المواضيع االجتماعية، النفسية، الصحية والعالئقية، من قبل اخصائيين حلقات الحوار -ت

  .على توسيع آفاقهن من الناحية التحليليةفي هذه المواضيع لمساعدتهن 

  . لجميع المناسبات الشمع تلوين وزخرفة-ج

  

المشاركة في المعرض السنوي الذي يقام في مبنى األحداث ضمن سجن رومية نا وخالل هذه السنة استطاع 

 الكتاب في كنيسة مار معرضب باإلضافة الى المشاركة   وعرضنا االشغال الواتي صنعنهن القاصراتالمركزي

  . انطلياس–الياس 

  

  :لتثقيفيةالبرامج ا
 . لكافة القاصرات والتدعيم المدرسياألمية محواستكملنا هذه السنة صف  -1

من الصعوبة لتعلمه  غمرعلى االهتمام الكامل للفتيات بال  الذي حازاللغة الفرنسيةثم بدأنا بصف تعليم  -2

 .من حيث الفظ ومن حيث القواعد االمالئية

 كيفية الطباعة والرسم وكتابة المقاالت التي  ويعتمد  هذا الصف على تعلمالمعلوماتيةصف تعلم  -3

 ".مشوار"ستوضع في مجلة 

   

  البرامج الترفيهية 
  . اي مشاهدة اجدد االفالم السينمائية والوثائقيةسينما  - أ

 . ،اذ يقوم العميد المتقاعد فرنسيس باعطاء دروس في فن الموسيقى نهار كل اثنين موسيقى - ب
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فز الفتيات على ابراز اهتمام وعناية بالمهمات  كنشاط يحن الخضار والفاكهة لتكون عدد ماعةزر  - ت

 .الموكلة اليهن

  .اسبوعياثالث مرات  في اليوم وبمعدل  ساعتين النزهة المخصصة للقاصرات هيأوقاتن ا، النزهة  - ث
   

.. .نامج تحضير المواد للطبخ قبل يوم،الغسيل، بر تنظيف المركز، الجلي وتحضير الطاولة، :ان المهام اليومية

  .لتزام المسؤولية واالهنميعلويهدف الى ت بشكل منتظم تقوم بها كل فتاة
  

نشمل جميع الفتيات بالنشطات دون استثناء اذ ان ذلك يدخل ضمن نطاق تطورهن استطعنا خالل هذه السنة أن 

 .وتقدمهن في عملية التأهيل
  

، ي والنفور والتكبرعدائ يقلل السلوك الممار في نفسهن، بب الفتيات ثقة اكا اكستكمن اهمية هذه الدورات في

مثابرتهن ورغبتهن في اكتساب  دليالً واضحاً على  عن الدروس وعدم التذمرإضافة الى أن األلتزام وعدم التغيب

  .المهارات الجديدة
  

 الذي كان له الدور المطبخمن ضمن النشاطات التي تقام في المركز والتي اظهرت اهميتها خالل هذه السنة ؛ 

  :األساسي في تعلم عدة امور ابرزها 

وقد كان هذا النشاط مفيداً في خلق .  وتحضير االكل الذي تؤمن مواده األولية من السجن تعلم طريقة،النظافة

  .عالقات جيدة وسليمة بين النزيالت

 على في المركزجميع الفتيات الموجودات  متابعة يتم" المركز الطبي النفسي "والجدير بالذكر انه وبالتنسيق مع 

اظهرت هذه المتابعة تحسن على مستوى اكتشاف القدرات المستوى النفسي من قبل معالجة نفسية، وقد كانت 

  .الذاتية لكل فتاة وعلى اعادة التفكير في سلوكها وكيفية تقدير العواقب

  

  . تقوم المؤسسة االنجيلية بلقاء ديني اسبوعي يناقش خالله عدة مواضيع حياتية:مالحظة

. وراس السنةحفل عيد الميالدوقد احييت المؤسسة   

  . بزراعة االرض المحيطة بالمركز واعطائنا بذور الستكمال المهمةفرح العطاءكما شاركت جمعية 

 

 الصعوبات:

  :تي على ذكرها كما يلينأ سوف  عديدةلقد واجهنا خالل هذه السنة صعوبات

لي كانت جمعية كفى قد اعدته مسبقا مما اضطر الجمعية الى  القت حرب تموز بثقلها على تنفيذ مشروع تأهي-1

  . استخدام االموال المخصصة للمشروع لتقديم االعانات للعائالت المهجرة من الجنوب

  عدم حضور مندوبات االحداث الى المركز بشكل دوري لمتابعة الفتيات من الناحية القضائية خاصة في -2 

  .طربة ويؤثر على نفسيتها وبالتالي على سلوكها وتقدمها في المركزملف الحماية مما يجعل الفتاة مض
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 عدم توفر مؤسسات اجتماعية ذات نظام مغلق ونصف مغلق يساعد القاصرة على االنخراط تدريجيا في -3

وتكمن هذه الصعوبة عندما يحين وقت خروج القاصرة من مركزنا وعدم توفر مركز يواكب خطوات . المجتمع

  .المجتمعانخراطها في 

  

  :قتراحاتم -1

  

 بهدف إقامة دورات تدريبية لتأهيل "كفى عنفاً و استغالل"التنسيق مع جمعية اعادة تفعيل عملية  •

  .القاصرات

 ...) رسم على القماش، شمع، فخار، خرز، حلويات،(ايجاد اسواق لتصريف منتجات القاصرات  •

 ..).ة مواضيع حياتية، مدرسي ومناقشمحو امية وتدعيم: متابعة النشاطات التربوية  •

 ..).مونوبولي، قطع تركيب،(داخلية  العاب سينما، زراعة، رياضة،: تنويع النشاطات الترفيهية  •

 .متابعة العمل والتنسيق مع المركز الطبي النفسي ألن الحاجة كبيرة لمثل هذا النوع من العمل •

ؤالء الفتيات يخضعن لنظام اقتراح منع اتخاذ تدبير حماية بحق قاصرة ووضعها في مركزنا الن ه •

 مغلق صارم، مما يجعلنا نتساءل لما لم تتهم بالجرم عوضا عن وضعها في المركز؟؟؟ 

تفعيل قضاة االحداث على تصدير احكام تقضي بخروج الفتاة لتعلم مهنة خارج المركز في مستشفى  •

عادة انخراط الفتيات في ضهر الباشق والعودة الى المركز كون هذا التدبير يساعد ويسهل كثيرا على ا

 .المجتمع

التنسيق مع اتحاد حماية االحداث وحث مندوبات االحداث على المجيء بشكل دائم الى المركز ومتابعة  •

 .الفتيات عن كثب فقد  زارنا مكتب المندوبات التابع لمحافظة جبل لبنان مرة واحدة فقط هذه السنة
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